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W gazetce znajdziesz kilka
sposobów na...

Plama z trawy??

Przygotowałyśmy też
niespodziankę.

A żeby poprawić Ci
humor Drogi
Czytelniku
przygotowaliśmy
kilka
sucharów: Dlaczego
podłoga może
kłamać? Bo kryję
ją dywan. Ile
wierteł ma
dentysta? Sto ma
to logiczne. Jakie
pomysły ma
drewno?
Porąbane.

Witaj,
cieszymy
się, że w

Twoje ręce
trafiła ta
gazeta.
Mamy

nadzieję, że
artykuły Cię
zaciekawią.

Miłej
lektury:)

- wiemy jak temu
zaradzić.
W celu usunięcia
plam z trawy należy
pocierać szmatką
nasączoną
mlekiem, wodą
utlenioną, sokiem
lub kwaskiem
cytrynowym
ubrudzone miejsce
do momentu
zupełnego
usunięcia plamy.
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O to kilka sposobów aby przedłużyć trwałość kwiatów.

Proponujemy rozwiązania domowe,
proste i na każdą kieszeń.

Jak usunąć rożne
plamy?

Plamę z
czerwonego
wina i wosku
polej wrzątkiem.
Plamę z malin
namocz w
mleku. Plamę z
śliwek potraktuj
sokiem z
cytryny i zostaw
na godzinę.
Plamę z
długopisu
spryskaj
lakierem do
włosów. Plamę

ze szminki
zapierz z
płynem do
mycia naczyń.

Sody
oczyszczonej
wystarczy
wsypać do
wazonu aby
nasze kwiatki
były z nami na
dłużej. Przed
wstawieniem do
wazonu
wystarczy
łodygę kwiatka
podciąć pod
skosem, i
oderwać od niej
nie potrzebne

listki. Wymieniaj
im często wodę,
podcinaj je i
usuwaj
przekwitnięte i
uschnięte
kwiaty. Pamiętaj
a by woda miał
odpowiednią
temperaturę.
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Masz mechacące
się ubrania?

Papilotki do
muffin

Każda
dziewczyna
musiała już
słyszeć o

glicerynowe,
które wystarczy
wetrzeć w
plamę, z
odrobiną wody,
można
powtórzyć ten
proces jeszcze
jeden raz dla
pewności żeby
plama znikiła do
końca.
Następnie
wystarczy

wyprać rzecz,
na której była
plama. Dlatego
drogie panie i
dziewczyny
zawsze miejcie
w domu mydło
glicerynowe

Mamy
sprawdzone
sposoby na
usunięcie
dzianinowych
kulek!
Może masz w
domu wałki do
włosów na
rzepy.
Rozciągnij
zmechacony
fragment
materiału na
płaskiej
powierzchni.

Przyłóż wałek
do ubrania. Roluj
wałkiem aż
wszystkie
kłaczki. Potem
oczyść wałek.
Owiń pumeks w
rajstopy
energicznie, ale
nie mocno
wyczesuj z
ubrania
zmechacone
włókna.

Do zrobienia
papilotki
potrzebujemy
okrągłej
szklanki, lub
puszki- musi 
odpowiadać ona
foremce i
papieru
śniadaniowego.
Z papieru
wycinamy
kwadraty o
bokach ok. 15
cm i nakładamy
na dno szklanki

lub puszki,
papier po
bokach
zakładamy na
zakładki i
gotowe.

Nie martw się o to, że twój makijaż zostawi
ślad na ubraniach, czyli jak pozbyć się plam z
podkładu?

Każda
dziewczyna
musiała już
słyszeć o
mnóstwie nie
skutecznych
sposobach na
plamy z
podkładu.
Zapewniam was
demakijaż i
pasta do zębów
nie pomaga.
Jedyny,
sprawdzony i
skuteczny
sposób jaki
znam to
najtańsze,
najzwyklejsze
mydło
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Czy wiesz jak szybko, łatwo i dobrze
domowym sposobem wyczyścić
deskę do krojenia?

Czy masz zacieki
na sztucach?

Jak pozbyć się
zapachów?

Domowy środek
czystości,przepis.

Wystarczy, że
użyjesz do tego
cytryny.
Przekrój ją na
pół i potrzyj nią
o sztuce.
Następnie
wypoleruj
ręcznikiem
papierowym i
gotowe.

Wystarczy
przygotować
magiczną
miksturę. Pół
szklanki wody i
szklankę soku z
cytryny. Cieczą
należy wypełnić
wasze pudełko
śniadaniowe

i zostawić na 60
minut ( pudełko
nie musi być
całe wypełnione,
wystarczy je
napełnić do
połowy). Na
koniec umyj je.

Jeżeli używasz
jednej deski do
mięsa, ryb i
warzyw to
powinna ona
być
czyszczona
przynajmniej

raz w tygodniu.
A jak to zrobić?
Wystarczy, że
posypiesz
deskę grubo
ziarnistą (lub
zwykłą) solą i
jako gąbki

użyjesz
cytryny(przekrojonej
na pół). Po
takim peelingu
wystarczy
deskę opłukać
ciepłą wodą.

Uniwersalny
domowy środek
czystości w
spraj. Łatwy do
wykonania i
skuteczny do
zabrudzeń.
Wymieszaj pół
szklanki wody i
octu ze sobą i
przelej

do
spryskiwacza.
Idealny do
wytarcia blatu
kuchennego,
zlewu i lustra.
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Sposoby na proste i smaczne domowe
masełka smakowe.

Jak zrobić masło
orzechowe?

Czym zastąpić
cukier?

Masełko
żurawinowe.
Kostkę masła
wrzucamy do
robota,
dodajemy garść
żurawiny i syrop
z agawy lub
miód
wyrabiamy i
gotowe. Oto jak 

zrobić
smakowe
masełka:

Masło
kokosowe do
masła w kostce
dodajemy
wiórek
kokosowych
według uznania.
Mieszamy
całość i gotowe

Masełko
czosnkowe. Do
kostki masła
dodajemy
czosnek według
uznania garść
koperku i
gotowe.

W wypiekach:
¾Syrop
klonowy 
odpowiada 1
szklance cukru,
pamiętaj a by w
tedy w przepisie
zmniejszyć ilość
płynnych
składników o 3
łyżki.2/3 Syrop z
agawy szklanki
odpowiadają 1
szklance cukru,
pamiętam o
zmniejszeniu

temperatury o
25 stopni i
przedłużeniu
czasu
pieczenia. Miód
¾ szklanki
odpowiada 1
szklance cukru,
pamiętaj miód
nie lubi nie lubi
wysokiej
temperatury.
Cukier
trzcinowy,
ksylitol.

Oto sposób aby
zrobić domowe
masło
orzechowe.
prosty i łatwy
przepis.
Prażone
orzeszki ziemne
które znajdziesz
przeważnie w
każdym sklepie
zmiel aby były
drobne, dodaj 2
łyżeczki syropu
klonowego, 1
łyżeczkę oleju

pół łyżeczki
cynamonu i
jedną laskę
wanilii.
Wszystko
razem dobrze
wymieszaj i
gotowe.
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Jak i gdzie przechowywać dane owce i
warzywa?

Jak zrobić chipsy
truskawkowe?

Jajko i jego
zmieniki.

i przechowuj na
drzwiach
lodówki- bo to
jedno z
cieplejszych
miejsc w
lodówce.
 

Cytrusy
możesz
przechowywać
w lodówce jaki i
na blacie, jeżeli
chcesz
przedłużyć ich
przechowywanie
wystarczy, że
zanurzysz je w
zimnej wodzie z
odrobiną soli.
Awokado i
mango zanurz
w mące a wtedy
będą mogły
poleżeć dłużej.

Pomidor,
paprykę i
czosnek lepiej
przechowywać
na półmisku.
Napoczęte już
warzywa czy
owoce, np.
pomidora,
paprykę,
awokado o wiń
w folię
spożywczą

Umyte i
osuszone
truskawki pokrój
w plastry, rozłóż
na blachę i
posyp cukrem
pudrem. Wstaw
je do piekarnika
na 50-55 stopni
z termo
obiegiem na ok.
6 godzin.
Pamiętaj, aby w
trakcie
pieczenia kilka
razy przełożyć

truskawki i
posypać je
cukrem pudrem.
Gdy będą już
suche i
chrupiące
przełóż je do
słoiczka.

1jajko= 1 łyżka
siemienia
lnianego
mielonego i 3
łyżki ciepłej
wody
(doskonały do
ciast, chlebów i
naleśników),
woda z
ciecierzycy
idealnie się ubija
tworząc pianę
(doskonały do
bezy, deserów),
¼ jogurtu

naturalnego
(doskonały do
ciężkich ciast),
¼ szklanki oleju
roślinnego
(doskonały do
ciast
ucieranych)
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Krzyżówka. To dla ciebie coś specjalnego, mamy
nadzieję że ci się spodoba.

Pytania do krzyżówki:
1. Miejsce gdzie trzymamy ubrania.
2. Kolorowy ptak.
3. Inaczej sprzątanie.
4. Zabezpieczenie balkonu, tarasu
5. Kwiat z kolcami.
6. Gruby zeszyt.
7. Wagony w liczbie pojedynczej.
8. Osoba odbywająca loty kosmiczne.

Autorzy::
redaktor
naczelny:
Wiktoria P.
dziennikarz:
Justyna Ś.
grafik: Milena
W.
informatyk:
Klaudia Z. 

Mamy nadzieje, że gazetka się
podobała i wypróbujesz naszych
rad i sposobów na...
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Spis treści::
1. Plamy trawy?? str. 1
2. O to kilka sposobów aby przedłużyć trwałość  kwiatów. str. 2
3. Jak usunąć różne plamy? str.2
4. Nie martw się o to, że twój makijaż zostawi ślad na ubraniach, czyli jak pozbyć się plam z podkładu? str. 3
5. Masz mechacące się ubranie? str. 3
6. Domowe papilotki do muffin. str. 3
7. Czy wiesz jak szybko, łatwo  dobrze domowym sposobem wyczyścić deskę do krojenia? str. 4
8. Czy masz zacieki na sztucach? str. 4
9. Domowy środek czystości, przepis. str. 4

10. Jak pozbyć się zapachów? str. 4
11. Sposoby na proste i smaczne domowe masełka smakowe. str.5 
12. Jak zrobić masło orzechowe? str. 5
13. Czym zastąpić cukier? str. 5
14. Jak i gdzie przechowywać dane owoce i warzywa? str. 6
15. Jak zrobić chipsy truskawkowe? str.6
16. Jajko i jego zamienniki. str. 6
17. Krzyżówka. str. 7

         A na koniec jeszcze kilka sucharów: 

1. Jak można nazwać 16 kobiet o imieniu Ewa? F-16.
2. Jak nazywa się ochroniarz sław? Bronisła.
3. Jak nazywa się idealny prezent dla nauczyciela angielskiego? Present Perfect.
4. W jakie dni pokrzywy nie parzą? W nieparzyste.
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